HETEROGÉN PADLÓBURKOLATOK
KARBANTARTÁSA
TARALAY PREMIUM / ELEMENT / IMPRESSION / UNI / INITIAL /
TARASAFE
Nedves söprő eszköz

Kézi takarító eszköz

Rugalmas felmosó optimális esetben
eldobható, antisztatikus és/vagy előre
impregnált géz szalagokkal

Eldobható mikroszálas felmosó vagy
géz

Gépi takarító berendezés

Automata dörzsölő szivacsos, forgótisztító
vagy egykefés gép

Gőztisztító berendezés
Kövesse a gyártó ajánlásait

Gépi takarító korong

3M (vagy azzal egyenértékű)
színes korongok

Használt eszközök

Tisztítószerek

Takarítási módszerek

Kezdeti takarítás

Gépi karbantartás

Lúgos tisztítószer

vagy

• Nedves moppos tisztítás
• Gépi mosás 300-450
percenkénti fordulatszámon
(a piszkos vizet szívja fel)

ha koszos

Napi karbantartás

Kézi karbantartás

Semleges/ fertőtlenítő
tisztítószer(1)

• Nedves moppos tisztítás
• Kézi mosás lapos felmosóval
• Öblítés

Semleges tisztítószer

• Nedves moppos tisztítás
• Gépi mosás 300-450
percenkénti fordulatszámon
(a piszkos vizet szívja fel)

OR

vagy

Gépi karbantartás

mandula
vagy

vagy

• Gőztisztítás

Idősza kos karbantartás

Gépi karbantartás

Lúgos tisztítószer
vagy

• Nedves moppos tisztítás
• Gépi mosás 300-450
percenkénti fordulatszámon
(a piszkos vizet szívja fel)

mandula

(1) Az olyan területeken, ahol elengedhetetlen a fertőtlenítés (pl. műtőkben, kórházi
termekben, stb.), felváltva használjon semleges és aminmentes fertőtlenítő tisztítószereket.
Ezeket a takarítási utasításokat a terület forgalmához és elhelyezkedéséhez kell igazítani.

Kézi karbantartás esetén és a legjobb higiéniai és megjelenési eredmények biztosítása
érdekében a Gerflor azt ajánlja, hogy használjon nagy nedvesítő erővel rendelkező semleges
és lúgos tisztítószereket (a teljes padlófelület bekenésére és tisztítására).

Itt található a fő gyártók nem teljes körű listája az ajánlott termékekről:
KIEHL : Profloor*, RS Nett**
TANA / WERNER : Green care
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,
Innomat**
*Semleges/**Lúgos

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg’anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM : Multinetzer*,
Goldreif (vert)*, Linorein**,
D1 Neu**

FOLT ELTÁVOLÍTÁS

HASZNÁLATI TANÁCSOK
• Soha ne használjon csiszolókorongokat vagy bármely olyan eljárást, amely magában
hordozza a felületkezelés károsítását (dörzsölő termékek, oldószerek, stb.).
• Soha ne használjon gumi talpakat (pl. a széklábakon vagy egyéb bútorokon); helyette
használjon PVC vagy polietilén végeket.

FOLTELTÁVOLÍTÁS MUNKÁLATOK KÖZBEN
Festékfolt eltávolításal

• Ne használjon csiszoló takarító berendezést (pl. Scotch Brite, súroló szivacsok, fémforgács stb.).
• Használja a festék oldószerét, ha ismert. Ha az oldószer nem ismert, kezdje a C esszencia,
lakkbenzin, stb. oldószerekkel, mielőtt az erősebb oldószereket próbálná, úgy mint a
Taraclean spray. Ha a folt eltávolítása túl nehéznek bizonyul, ne erőltesse.
• Törölje át és öblítse le a padlót alaposan az oldószer alkalmazása után.

Kifolyt festék

A fagyasztó spray kitűnő eredményeket hoz, amikor a festék cseppeket alkot az anyagon (fagyasztó
spray a tisztítószert gyártóknál vagy a gyógyszertárakban kapható).

Ragasztó nyomok

• Friss akril ragasztó nyomok (< 1 hónap)
Alkalmazzon vízalapú oldatot hozzáadott tisztítószerrel, hagyja hatni és mechanikai úton tisztítsa
és öblítse le a padlót.
• Rászáradt akril ragasztó nyomok (> 1 hónap)
Használjon C esszenciát vagy lakkbenzint. Törölje át és öblítse le a padlót alaposan az oldószer
alkalmazása után.
• Ragasztó nyomok feloldása
Használjon erős oldószereket (úgy mint például a Taraclean spray), de ne erőltesse, ha a ragasztó
nyomokat nehéz eltávolítani (ez történhet az oldószerálló keresztkötéses ragasztóknál)

FOLTELTÁVOLÍTÁSI TIPPEK ÉS TANÁCSOK
Rozsda

Alkalmazzon rozsda elleni termékeket vagy oxálsavat. Mossa le alaposan.

Étel zsírok/festék/golyóstoll/filctoll/nehéz zsír (kátrány)

Alkalmazzon olyan oldószereket, mint például a C esszencia vagy a lakkbenzin. Dörzsölje be a
hígítatlan termékkel és öblítse le sok vízzel.

Gumi nyomok/cipőnyomok

A cipőnyomokhoz lúgos tisztítószereket (úgy, mint a Dynatech Trophy) használjon. Hagyja hatni 5
percig.

Rágógumi

Használjon fagyasztó spray-t a rágógumi megkeményítéséhez, majd távolítsa el azt egy műanyag
spatulával (fagyasztó spray vásárolható a tisztítószereket gyártóktól vagy a gyógyszertárakban).

